Lotteriredovisning
Tillståndshavare

Telefon (även riktnummer)

Adress

Postadress

Insatsbelopp

Försäljningstid

Lotteriets art

Inkomster

Kronor

Tillstånd/registrering, datum

Redovisningsdatum

Lottförsäljningsplats/-område

Diarienummer

Utgifter

Kronor

Sålda lotter

Vinster i form av pengar

Erhållna rabatter

Vinster ej pengar

Ränta på lotterikontot

Lotterimaterial

Reklam

Annonskostnader
Kontrollantarvode
Tillståndsavgift
Övriga kostnader

Summa

Summa

Ev. underskott

Behållning

Antal osålda, obrutna lotter som överlämnats till kontrollanten

A-pris på osålda, obrutna lotter

Redovisad behållning utgör det belopp som slutligt kommit tillståndshavaren tillgodo. Riktigheten av red. intygas härmed:

Underskrift
Namnteckning (lotteriföreståndare)

Namnteckning (lotterikontrollanten)

Namnförtydligande

Datum

Namnförtydligande

Datum

Till föreningens kassa har överförts
Kontant kronor

Per bank-/pg, kronor

Icke utlösta vinster till ett värde av kronor

Vilket härmed intygas, Underskrift (föreningens kassör)

Ovanstående redovisning har kontrollerats mot verifikationer. Vinsterna överensstämmer med fastställd vinstplan
Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.
Ja, jag har tagit del av informationen

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Kungsbacka kommun
Kultur och Fritid
Stadshuset
434 81 Kungsbacka

0300-83 42 10
katarina.gustavsson@kungsbacka.se

www.kungsbacka.se

Kommunstyrelsen
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska
behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:
Registerutdrag:

Kommunstyrelsen
Kungsbacka kommun, Stadshuset, 434 81 Kungsbacka
E-post: info@kungsbacka.se
Telefon växel: 0300-83 40 00
Redovisning/Kontroll av sålda lotterier
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, adress, telefonnummer
Handläggare, lotteriinspektionen
Gallras efter 5 år
Du har rätt att få dina personuppgifter rättade. Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra
tillbaka det.
Du har rätt att begära ett registerutdrag får att få veta vilka personuppgifter vi har om dig.
Det ska ske skriftligen. På kommunens webbplats finns en e-tjänst där du kan begära registerutdraget.
https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/dataskydd/e-tjanst-for-registerutdrag/

Du har rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen om du anser att vi behandlat dina
personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Mer information på vår webbsida:

https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/dataskydd/

